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ًعربية وعالمية تنظيم القاعدة يقول إن الهجوم على مستشفى في اليمن كان خطأ
صنعاء ـ رويترز: ألقى تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الذي يتخذ من اليمن مقرا له في بيان 
باللوم على مقاتل خرج على صفوف التنظيم في حادث استهداف أطباء ومرضى في مستشفى 
عسكري خالل هجوم على مجمع وزارة الدفاع في صنعاء في وقت سابق من الشهر اجلاري. 
وتابع في البيان »نحن ال نقاتل بهذه الطريقة وال إلى هذا ندعو الناس وليس هذا منهجنا«. وكانت 
لقطات تلفزيونية التقطت بدائرة مغلقة وأخرى بثتها وسائل اعالم حكومية أوضحت مقتل أطباء 
ومرضى عزل ما أثار غضبا عارما في اليمن .

خادم احلرمني يأمر بتعيني األمير خالد الفيصل وزيرًا للتربية
ومشعل بن عبداهلل أميراً ملكة املكرمة

ثاني���ا: يعفى صاحب 
السمو امللكي األمير خالد 
بن في���صل بن عبدالعزيز 
أمي���ر من��طقة  آل سعود 
مكة املك���رمة من م�نصبه، 
ويع���ني وزي���را للتربية 

والتعليم.
ثالثا: يعف���ى صاحب 
السمو امللكي األمير مشعل 
بن عبداهلل بن عبدالعزيز 
آل سعود من منصبه أميرا 
ملنطقة جنران، ويعني أميرا 
ملنطقة مكة املكرمة مبرتبة 

وزير.
يش���ار إل���ى أن األمير 
خالد بن فيصل )73 عاما(، 
وهو االبن الثالث من أبناء 
الراح���ل فيصل بن  امللك 
عبدالعزيز، عمل في رعاية 
الشباب بوزارة الشؤون 
االجتماعي���ة. وهو ايضا 

الفكر  رئي���س مؤسس���ة 
العربي. وعني أميرا ملنطقة 
عس���ير عام 1971، وفي 16 
مايو 2007 عني أميرا على 
مكة املكرمة، التي تش���مل 
أيضا مدينة جدة ومدينة 
الطائف. وه���و عضو في 
هيئة الب�يعة السعودية عن 
املل��ك فيصل بن  وال���ده 

عبدالعزيز آل سعود.
كما يشار إلى أن األمير 
مش���عل بن عب���داهلل بن 
عبدالعزيز )43 عاما(، هو 
االبن السادس من أبناء امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز آل 
سعود، حصل على درجة 
العلوم  البكالوريوس في 
السياسية من جامعة امللك 
س���عود، كما حصل على 
دراس���ات عليا من اململكة 

املتحدة.

ونقلت وكال���ة األنباء 
الس���عودية )واس( األمر 
امللكي الذي جاء فيه أوال: 
يعفى صاحب السمو األمير 
فيصل بن عبداهلل بن محمد 
آل س���عود وزير التربية 
والتعليم من منصبه بناء 

على طلبه.

أمر  عواص���م وكاالت: 
خادم احلرمني الش���ريفني 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
أمس، بتعيني أمير منطقة 
الفيصل وزيرا  مكة خالد 
للتربي���ة والتعليم، خلفا 
لألمير فيصل بن عبداهلل، 
كما عني أمير منطقة جنران 
األمير مشعل بن عبداهلل 
أميرا ملك���ة املكرمة خلفا 
خلالد الفيصل. وقد أعفى 
األمر امللكي الذي صدر أمس، 
وزير التربية األمير فيصل 
بن عبداهلل الذي عني قبل 
أربعة أعوام تقريبا، بناء 
على طلبه. يذكر أن األمير 
الفيصل قد عني في  خالد 
16 مايو 2007 أميرا ملنطقة 
مكة املكرمة، التي تش���مل 
أيضا مدينة جدة ومدينة 

الطائف وضواحيها.

األمير مشعل بن عبداهلل  األمير خالد الفيصل

مقتل قيادي في قوات الصحوة العراقية وإصابة 8 أشخاص وجناة ضابط رفيع من محاولة اغتيال

املالكي يشرف بنفسه على احلملة العسكرية ضد »القاعدة«
ويتعهد بالقضاء على املسلحني في غرب العراق خالل أسبوع

بانفجارين منفصلني أمس فيما 
جنا ضابط كبير من محاولة 
اغتيال. وقال مصدر أمني إن 
قياديا بقوات الصحوة قتل 
بنيران مسلحني مجهولني في 
منطقة املزرعة في قضاء الدور 
شرق تكريت، مبحافظة صالح 
الدين. وأضاف أن عبوة ناسفة 
انفج����رت بدوري����ة للجيش 
العراقي في منطقة )آمرلي( 
جنوب قضاء طوزخورماتو، 
ش����رق تكريت، أسفرت عن 

جرح 4 من أفرادها.
وق����ال املص����در ان عبوة 
انفجرت في  ناس����فة أخرى 
منطقة )بس����طاملي( وسط 
قضاء طوزخورماتو، ما أدى 
ال����ى إصابة أربع����ة مدنيني 

بجروح.

من جه����ة ثانية، جنا آمر 
اللواء 15 في اجليش العراقي، 
العميد الركن محمد مهدي من 
محاولة اغتيال بعبوة ناسفة 
انفج����رت مبوكب����ه بجنوب 

كركوك، في شمال العراق.
أفاد مصدر  وفي السياق 
في الشرطة العراقية بأن 10 
أشخاص س����قطوا بني قتيل 
وجري����ح إثر انفج����ار عبوة 
ناس����فة بالقرب من س����وق 
شعبية جنوب شرقي العاصمة 

بغداد.
وق����ال املص����در إن عبوة 
ناس����فة انفجرت بالقرب من 
سوق شعبية مبنطقة النهروان 
جنوب شرقي بغداد مما أسفر 
عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 7 

آخرين بجروح متفاوتة.

الثانية خالل  اجليش مرتني 
ثماني ساعات. وقال مصدر 
عس����كري مبحافظة األنبار 
أمس إن قوات عراقية مدعومة 
مبروحيات قتالية ومبختلف 
أنواع األسلحة اقتحمت واديي 
حوران واألبيض في صحراء 
االنبار وبدأت الزحف باجتاه 

الواديني.
وأضاف أن قوات اجليش 
واجهت جيوب مقاومة ضعيفة 
متكن����ت من س����حق بعضها 
واألخرى انس����حبت، مشيرا 
الى أن القوات بدأت في تعقب 

املسلحني في الواديني.
مبوازاة ذلك، قتل قيادي 
بق����وات الصح����وة العراقية 
وأصي����ب ثمانية أش����خاص 
بينهم أربعة جنود بجروح 

يو.ب����ي.اي:   � بغ����داد 
اس����تؤنفت احلمل����ة األمنية 
الواسعة التي تنفذها القوات 
العراقية في محافظة االنبار 
بغرب الع����راق على احلدود 
األردنية والسورية أمس، فيما 
قتل وجرح عشرات العراقيني 

في عدة مناطق.
التي  وش����ملت احلمل����ة 
ش����ارك فيها معاون رئيس 
أركان اجلي����ش، الفريق أول 
ركن عبود قنبر، وقائد القوات 
البرية الفريق أول الركن علي 
غيدان، وقائد شرطة االنبار 
هادي رزيج املناطق احلدودية 
باحملافظ����ة، فيم����ا يتوالها 
مقاتلون من الفرقتني األولى 

والسابعة وطيران اجليش.
وتهدف احلملة الى تطهير 
احملافظ����ة م����ن »اجلماعات 
االرهابية« بحسب أوامر رئيس 
العام للقوات  القائد  الوزراء 
املسلحة نوري املالكي وذلك 
غداة مقتل قائد الفرقة السابعة 
اللواء محمد الكروي مع عدد 
من ضباطه وجنوده في كمني 
القاعدة  نصبه لهم تنظي����م 
بوادي ح����وران بالصحراء 

الغربية امس األول.
وكان املالكي دعا في بيان 
الق����وات املس����لحة العراقية 
للضرب بي����د من حديد على 
رؤوس من وصفهم »بالشرذمة 
اخلبيثة ومالحقتهم في كل 
م����كان حت����ى يت����م القضاء 
عليهم وتطهي����ر العراق من 

دنسهم«.
وأفاد مصدر عسكري بقيادة 
عمليات البادية واجلزيرة بأن 
املالكي حدد أس����بوعا واحدا 
للقضاء على تنظيم القاعدة في 
املناطق الصحراوية الواقعة 
مبحافظة األنبار، مشيرا الى 
أن املالكي يشرف شخصيا على 
سير العملية العسكرية بتلك 
املناطق، حيث اتصل بقيادات 

)أ.ف.پ( عربة حتمل جثمان قائد الفرقة السابعة اللواء محمد الكروي خالل تشييعه أمس أمام وزارة الدفاع بعدما قتل في مواجهات مع القاعدة  

جنوب السودان: املتمردون يسيطرون على منابع النفط
وماشار يشترط إطالق »املعتقلني« للتفاوض

عواصم � وكاالت: وس����ط مخاوف دولية من 
حتول األزمة املستجدة في جنوب السودان الى 
حرب أهلية، حقق املتمردون املناهضون للرئيس 
سيلفا كير تقدما في إحدى أهم الواليات املنتجة 

للنفط. 
وفيما أكد شهود عيان لوكالة األنباء األملانية 
»د. ب. أ« أمس أن املتمردين املوالني للنائب السابق 
لرئيس جنوب السودان رايك ماشار استولوا على 
أجزاء مهمة بوالية الوحدة املنتجة للنفط، نقلت 
قناة العربي����ة عن مصادر لم تذكرها ان جنوب 
الس����ودان أعلنت أن عمليات تصدير النفط لم 

تتأثر باملعارك الدائرة في البالد. 
ويأتي هذا بعد إعالن املتحدث باس����م جيش 
جنوب السودان عن انشقاق قائد بجيش جنوب 
السودان في والية الوحدة الغنية بالنفط شمال 
البالد لينضم إلى املتمردين التابعني لنائب الرئيس 

السابق. 
من جهتها نقلت الوكالة األملانية عن موظف 
حكومي، قوله إن جميع املسؤولني احلكوميني قد 

فروا من بانتيو، عاصمة والية الوحدة.
وأضاف »لقد أخلينا بانتيو. وتعرض فريق 
املسؤولني احلكوميني أثناء مغادرتهم بانتيو.. 

للهجوم، مما أدى ملقتل مسؤول«.
وقال الس����كان إن حكومة جنوب الس����ودان 
االحتادية في جوبا مازالت تسيطر على مناطق في 
والية الوحدة، ولكن العديد من األجزاء الرئيسية 
قد سيطر عليها املتمردون، وذلك في الوقت الذي 
يدخ����ل فيه الصراع في أح����دث دولة في العالم 

أسبوعه الثاني.

وقال جوما ج����ون، أحد املقيمني في بانتيو، 
ويعمل لدى منظمة إعالمي����ة محلية »إن األمر 
حقيقي..لقد صارت أجزاء كبيرة من والية الوحدة 
في أيدى قوات مشار.. ومت طرد احلاكم واملسؤولني 

من عاصمة الوالية«.
وكان مشار أكد في وقت سابق لهيئة اإلذاعة 
البريطانية )بي.بي.سي( إنه يقود متردا وقال إنه 

سيطر على والية الوحدة املنتجة للنفط.
ونقلت »بي.بي.سي« عن مشار اشتراطه اإلفراج 
عن املسؤولني املؤيدين له املعتقلني ونقلهم لدول 
محايدة، مثل اثيوبيا مقابل موافقته على التفاوض 
مع حكومة سيلفا كير التي اعتقلت عدة وزراء 
س����ابقني فور اندالع أعمال عنف في البالد قبل 
أيام، وال يعلم أحد موقع مشار، ولكن يعتقد أنه 

مازال في جنوب السودان. 
وطالب األمني العام لألمم املتحدة بان كي مون 
أمس بوضع حد للصراع املتصاعد في دولة جنوب 
السودان، داعيا جميع األطراف إلى التفاوض من 

أجل التوصل إلى حل سياسي لألزمة.
وحذر األمني العام من أن العنف ميثل »تهديدا 

خطيرا ملستقبل بالدكم«.
وفي الس����ياق، ب����دأت األمم املتحدة في نقل 
موظفيها »غير األساسيني« من جنوب السودان 
إلى أوغندا. وقالت مهمة األمم املتحدة في دولة 
جنوب السودان إنها نقلت بالفعل موظفيها املدنيني 
من بور، عاصمة والية جونقلي، حيث لقي اثنان 
من أفراد قوات حفظ السالم حتفهما إلى العاصمة 
جوبا. كما جرى إجالء املوظفني غير األساسيني 

من والية الوحدة.

)أ.ف.پ(  طائرة أميركية جتلي رعايا أميركيني من جنوب السودان  

انشقاق قائد بجيش اجلنوب وانضمامه إلى املعارضة

ملنعهم من نشر الكراهية األيديولوجية

بريطانيا تطلق حملة لـ»إخراس«
25 داعية إسالمياً بينهم فلسطيني

لندن ـ عاصم علي

 كش����ف مس����ؤولون أمنيون بريطانيون في 
تس����ريبات إعالمي����ة أن الس����لطات ح����ددت 25 
داعية إس����الميا بينهم الفلسطيني هيثم احلداد 
ل�»إخراس����هم«، وفقا لقانون »أسبوس« اجلديد 
ملكافحة التطرف اإلسالمي، وتستهدف السلطات 
الدعاة ال� 25 في محاولة ملنعهم من نشر الكراهية 
اإليديولوجية في اجلامعات واملس����اجد وأماكن 
عامة أخرى، وذلك في طلب خاص من »10 داوننغ 
س����تريت«، مقر رئاسة الوزراء البريطانية، بعد 
مقتل اجلندي لي ريغبي في اعتداء ارهابي على 

األراضي البريطانية. 
 وستكون هذه السلطة اجلديدة التي سيبدأ 
العمل بها في الربيع املقبل، شبيهة بأوامر »مكافحة 
السلوك املعادي للمجتمع« املفروض من الشرطة 
واملجالس احمللية ملواجهة املراهقني الذين يشوب 

تصرفاتهم عنف شديد. 
 ونقلت صحيفة »ذي صنداي تاميز« البريطانية 

عن مسؤول أمني أن »النية لتجربة تشريع قد يحد 
من نشاطاتهم ويوقف من يستغل القوانني احلالية 

للقيام بنشاطات تشجع على اإلرهاب«. 
 وأوضحت الصحيفة أن هيثم احلداد كان وصف 
أسامة بن الدن بأنه »شهيد« بعيد وفاته عام 2011، 
وقال في مقالة نشرها في مايو من العام ذاته إن 

»كل مسلم سيدخل في النهاية إلى اجلنة«. 
 وكانت احلكومة البريطاني����ة اتخذت قرارا 
بالتحرك ضد »دع����اة الكراهية« في أعقاب مقتل 
اجلندي البريطاني لي ريغبي على أيدي إسالميني 
هما: مايكل أدلبوالجو ومايكل أديبوالي، يذكر أن 
الداعية  أدلبوالجو وأديبوالي تأثرا مبحاضرات 
أجنم شودري الذي وصف أحدهما باملسلم اجليد، 

وأكد أنه »فخور« مبا قام به. 
 إال أن املثير للصدمة أن ش����ودري لن يكون 
مشموال في قائمة ال�25، ألنه يفهم القانون جيدا 
كونه محاميا سابقا، ويعلم احملظورات ويحاول 
كثيرا البقاء ضمن املسموح به، بحسب الصحيفة 

البريطانية.

عشرات اآلالف يحتشدون في بانكوك ويحاصرون 
منزل رئيسة الوزراء للمطالبة باستقالتها

بانكوك � رويترز � يو.بي.اي: جتمع عشرات 
اآلالف من املتظاهرين عند مواقع حول العاصمة 
التايالندية بانكوك بينها منزل رئيسة الوزراء 
ينغلوك شيناواترا في محاولة لإلطاحة بها قبل 
االنتخابات املقررة في فبراير والتي أعلن حزب 

املعارضة الرئيسي أمس عن مقاطعتها.
ووصل الطريق السياسي املسدود في البالد إلى 
حالة أكبر من عدم اليقني أمس األول عندما أعلن 
احلزب الدميوقراطي املعارض الذي يقوده ابهيست 
فيجاجيف����ا أقدم األحزاب ف����ي تايلند مقاطعته 
لالنتخابات قائال إن الشعب التايلندي فقد ثقته 

في النظام الدميوقراطي. 
وأمس جتمع آالف وهم يطلقون الصافرات في 
مواقع حول العاصمة وأقاموا منصات في أربعة 
أماكن على األقل وهم يهتفون »ينغلوك ارحلي« 
م����ا أوقف احلالة املرورية ف����ي ثالثة تقاطعات 

رئيسية ومنطقتني جتاريتني.
كما أحاط مئات مبنزلها وطالبوها باالستقالة 

إال أنها كانت خارج منزلها في بانكوك وتواجدت 
في شمال شرق البالد حيث مقر حزبها.

وقال زعيم احملتجني سوثيب ثاوجسوبان الذي 
يدعو لتأسيس »مجلس شعب« معني، لقناة بلو 
سكاي التلفزيونية اخلاصة املناهضة للحكومة »ال 
أعلم ما تفكر فيه ينغلوك، ولكني متأكد اآلن من 
أن جميع املوظفني واجليش والشرطة أدركوا أن 

كل الشعب التايالندي يثور ضد احلكومة«.
وقال تشالوي ثانابايسان وهو محتج يبلغ من 
العمر 75 عاما »ابغض ينغلوك وأريد التخلص 
منها ألنها تفعل كل شيء من اجل شقيقها وليس 
من اجل الش����عب التايالندي«. وهي احدى اهم 

النقاط التي تدفع املعارضني لالحتجاج. 
وتظل االس���ئلة عن كيف ميكن للمحتجني 
ع���زل ينغلوك في الوقت الذي اس���تمرت فيه 
املس���يرات التي اجتذبت ما يصل الى 160 ألف 
شخص س���لمية على نطاق كبير وفشلت في 

ايقاف عمل حكومتها.

عشرات املتطرفني اليهود يقتحمون املسجد األقصى
واالحتالل يعتقل أكثر من 1100 منذ استئناف املفاوضات

رام اهلل � وكاالت: اقتحم 
عشرات من املتطرفني اليهود 
أم����س م����رة أخ����رى باحات 
املس����جد األقصى املبارك في 
أن  وقت اعلن مركز حقوقي 
قوات االحتالل قامت باعتقال 
أكثر من 1100 فلسطيني منذ 
املفاوض����ات مع  اس����تئناف 
الس����لطة الوطنية قبل نحو 

3 أشهر.
وأفاد مص����در في القدس 
بأن عددا من احلاخامات رجال 
الدين اليهود رافقوا املقتحمني 
على شكل مجموعات متتالية، 
وشرعوا في شرح الطقوس 
الديني����ة لهم داخ����ل باحات 
األقصى من جهة باب املغاربة 
وسط حراس����ة من عناصر 
الوحدات اخلاص����ة املعززة 

بشرطة إسرائيلية، وشددت 
الش����رطة اإلس����رائيلية من 
إجراءاتها األمنية على البوابات 
أثن����اء االقتحام، في تضييق 
واضح على طالب مصاطب 

العلم الذين يدرسون 
مبوازاة ذل����ك، اقتحمت 
قوات االحتالل االس����رائيلي 
أمس منزل األسير الفلسطيني 
سامر العيساوي الذي يوصف 
بأنه صاحب اطول اضراب عن 
الطعام في تاريخ البش����رية 
وذلك قبل ي����وم من االفراج 
عن����ه. وذكر نادي األس����ير 
الق����وات  ان  الفلس����طيني 
اإلسرائيلية اقتحمت املنزل 
الكائن ببلدة )العيس����وية( 
القريبة م����ن القدس احملتلة 
وسلمت والد وشقيق األسير 

العيس����اوي مذكرتي  سامر 
استدعاء ملراجعة املخابرات 

اإلسرائيلية.
وكان العيس����اوي خاض 
إضرابا عن الطعام احتجاجا 
على احتجازه التعسفي دون 
مبرر عانى خالله تدهورا في 
حالته الصحية لكنه توقف 
بعد قرار محكمة إس����رائيلي 
باإلف����راج عنه. وق����ال نادي 
األسير الفلسطيني أمس في 
بيان إن العيساوي الذي يفرج 
عنه اليوم »انتصر فيه على 
السجان ليخرج أخيرا منتصرا 

بإرادته«.
من جهة أخرى، أفاد مركز 
حقوقي فلسطيني بأن سلطات 
االحتالل اإلسرائيلية اعتقلت 
حوالي 1120 فلسطينيا، من 

ف����ي املجلس  ن����واب  بينهم 
التش����ريعي منذ اس����تئناف 
املفاوض����ات م����ع الس����لطة 
الفلسطينية وبالتحديد خالل 

الثالثة أشهر األخيرة.
وقال مركز أسرى فلسطني 
للدراسات في بيان أمس إن: 
»االحتالل يستغل املفاوضات 
الفلسطينية في التغطية على 
حمالت االعتقال التي ميارسها 
في الضف����ة الغربية احملتلة 
والق����دس وقطاع غزة، كذلك 
استغل إطالق سراح دفعتني 
م����ن األس����رى القدامى يبلغ 
عددهم 52 أس����يرا بناء على 
تفاهمات مع السلطة ملمارسة 
مزيد من االعتقاالت في صفوف 

أبناء الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن من بني املعتقلني 

خالل الثالثة أشهر األخيرة 22 
مواطنا من قطاع غزة بينهم 
صيادون وأطف����ال ومرضى 
مت اعتقاله����م عن حاجز بيت 
حانون )ايرز(، إضافة إلى 33 
امرأة وفتاة، و185 طفال ما دون 
ال� 18 عاما. وأشار التقرير إلى 
أن املفاوضات لم تتطرق إلى 
حمالت االعتقال تلك س����واء 
للمواطنني أو الكوادر الوطنية 
واالجتماعية واألكادميية، ولم 
تناقش حتسني أوضاع األسرى 
الس����جون والتي تردت  في 
في اآلونة األخيرة، وخاصة 
أوضاع األسرى املرضى، ولن 
تشترط السلطة الفلسطينية 
ان تراعي س����لطات االحتالل 
أوضاع األسرى مقابل استمرار 

املفاوضات.


